ንግስነት ጃንዳ ኣኽቲሙ፡
ንነዊሕ ዓመታት ዝተፋሕሰ ተንኮል ጃንዳ ንዓባይ ትግራይ ምምስራት ኣብ መወዳእታ 2020 ቅድሚ ሕጂ ኣብ
ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ስዕረት ይድምደም ኣሎ። ሃንደስቲ ዓባይ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻል ብሕልሚ
እንተዘይኮይኑ ብትግባር ከምዘይክኣል ዝበዝሔ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ንረብሕኡ ከምዘይኮነ ከጉሮምሩመሉ
ዝጸንሔ ጉዳይ እዩ ኔሩ። እንተኾነ ግን ጃንዳ ብዝዘመቶቶ ሃብቲ ሰኺራ ላዕሊ ላዕሊ እንተዘይኮይኑ ታሕቲ
ከይጠመተት ድልየትን ሓሳብ ህዝብን ከተንብብ ጸረ ረብሓኣ ስለ ዝመሰላ ህዝቢ ትግራይ ሕሰም ኣብ ዓንቀሩ
በጺሑ ከይዛረብ ኣፉ ተሎጒሙ ኣደዳ ሕማምን ድኽነትን ኮይኑ ጸኒሑ። ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ዘይምትእምማን ምስ
ሓዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሕዲሩሉ። ዝኾነ ነገር ስፍሪ መሊኡ ክፈስስ ናይግድን እዩ።
እቲ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክውህለል ዝጸንሔ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ጃንዳ ካብ
መስፈሩ ስለ ዝሓለፈ ከም እሳተ ጎመራ ፈሲሱ ንባንዳ ወየንቲ ክሽልብዖም ግዜ ኣይወሰደን። ጃንዳ ኣብ ልዕሊ
ኣተሓሳስብኣን ኣካይድኣን ዳህሰሳ ኣብ ነብሳ ክንዲ ትገብር፡ ኣብ ህዝቢ ወሪዳ ድልየታቱን መነባብሩኡን ኣብ
ክንዲ ትርዳእ፡ ህዝቢ መሲላ ኣብ ውሽጡ ክንዲ ትነብርርን እሂን ምሂን ኢላ ጸገማቱ ትፈትሕን፡ ንነብሳ ክንዲ
ትግስስጽ፡ መሳቱን መሓዙት መራሕቲ ምዕራባውያን ሃገራትን ኣሜርካን ክትመስል፡ ክንዲ ዕንቁሩዖብ ከላ
ሓርማዝ መሲላ ክትርኤ ክትብል ኣብ ዘይተጸበየቶ ሰዓት፡ ባዕላ ብዝወሰደቶ እኩይ ጥልመት ዝመልኦ ስጉምቲ
ኣብ ሓጺር ግዜ ንኹሉ ሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ፈደራል ጸማም እዝኒ ሂባ ከም ባላንቺና ተተኲሳ ነፊሳ። ጃንዳ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ከላ ንሓይሊ ፈደራላዊ መንግስትን ህዝብን ከተንብብ ዘይትኽእል፡ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ዝወሓደ ሚእታዊት ከሎ ጃንዳ ግን ብግምጥልሽ እያ ኣንቢባቶ። ኣብ ልዕሊ 95%
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓቕምን ኣፍልጦን ከምዘይብሉ ንዕቀት ኣሕዲራ።
ጃንዳ ጉጉይ ገምጋም ዝገበሮቶ ኣብቲ ዝወላዓቶ ሓዊ ንመንግስቲ ኤርትራን ጎረባብቲ ሃገራትን ተዃቱኽካ
ኣብ ኲናት ከም ዝኣትዋ ምግባር ዝብል ኣጉል ሓሳብ እዩ። ካብ ገለ ምሳለታት ንባህርያት ጃንዳ ጽገልጽ፡ ከምቲ
ግብጻውያን ክምስሉ ከለዉ (ማ ተቑል ኣና ሻጥር፡ ፊ እናስ ኣሽጠር ምነክ ) ኣነ ሻጥር እየ ኣይትበል፡ ካባኻ
ንላዕሊ ሻጥራት ሰባት ኣለዉ፡ ዝብል፡ ጃንዳ ወዮድኣ ዘይክኣል ኮይኑ እንበር ኣነየ ፈጣሪ ልዕለይ የሎን ክትብል
ኣይምሓፈረትን። ካልእ ጉጉይ ርዲኢ ጃንዳ ካብ ተሞኩሮ ኣይትምሃርን እያ፡፡ ዘኽስባን ዘኽስራን መጽናዕቲ
ኣይትገብርን እያ። መኽሰቡን ክሳርኡን ዘይፈልጥ ነጋዳይ ኣማስይኡ ነብሰ ባዶ እዩ ዝተርፍ። ጃንዳ ክሳራ ግዜ
ከምጽኦ ዝኽእል ወድዓውነት ኣብ ግምት ኣይተእቱን እያ። ትማልን ሎምን ጽባሕን ሓደ ሚዛን እያ ትህቦ።
ምስ ጸገበት ከም ኣድጊ ህላ እንተዘይኮይኑ ማዕላ (ሕድሪ) ኣይተኽብርን እያ። ኣቦታትና ክምስሉ ምስ ከልቢ
ኣይትትሓባእ ይብሉ። ጃንዳ ክንደይ ኣኽላባት (ሃሱሳት) መልሚላ ኣብዛ ግዜ ዕርበታ ኣብ ጎና ብረት ኣልዒላ
ዝተሰለፈት ጉጅለ ሃሱሳት የላን። ምኽንያቱ ዝነበረን ዝምድና ናይ ረብሓ ድኣንበር ቅኑዕ መትከላዊ እምነት
ዘይነበሮ ስለ ዝኾነ፡፡ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ጉጅለታት ሃሱሳት ጃንዳ ንምሕጋዝ ገንዘብ ከዋጽኣ ላዕልን
ታሕትን ይብላ ኣለዋ። ሬሳውን ሳንዱቕ ስለ ዘድልዮ እቲ ምውጻእስ ዝደለ ምኾነ፡ ግን እቲ ሬሳታትከ
ይርከብ’ዶ ይኸውን?
ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረት እቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዘጋጠሞ ኩፉእ ተግባራት ትግራዎት ከማርር ጉቡእ
እዩ። ስለ ሰላም ኢልካ ካብ ታሪኽ ዝሕከኽ ነገር ኣይኮነን። ብሓፈሻ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምባል ግን ጉቡእ
ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ኣብ ትግራይ እቲ ዝበዝሔ ኣካል ሕብረተሰብ ገና ካብቲ ኣብ ግዜ ሃይለስላሰን
ደርግን ዝወርዶ ዝነበረ ግፍዕን ስእነትን ኣይተገላገለ። ክሳብ ሕጂውን እቲ ስርዓታት ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ።
ብዝያዳ ብሰንኪ ወያነ ኣብ ልዕሊ ብሄራት ኢትዮጵያ ዘውረዶ ግፍዕታት ግዳይ ኮይኑ። ተጸሊኡ። ወያነ
ንህዝቢ ትግራይ ብዝግባእ ኣኽቢሩ ሒዙዎ እንተዝነብር ከምዚ ሕጂ ንርእዮ ዘሎና ማዓት ፈኸራታት እናፈከረ
ኣብ ውሑድ ማዓልታት ሃደሽደሽ ኢሉ ኣይምፈረሰን። ኣይሰሙን ኣይወርሒ ርድኡኒ ኢሉ ናብ ሃገራት
ኣይመእወየን። ንህዝቢ ትግራይ ከም ብላይ ጨርቂ ደርቢዩዎ ጸኒሑ እዩ። እቶም ኣብ ጎኒ ወያነ ኮይኖም

ጠራዕራዕ ዝብሉ ውሑዳት መልሓሶም ክንድመጽዓ ቁመቱ ሰሚዕካ ንብሙሉኡ ህዝቢ ክንትውንጅል
ኣይከኣልን እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ወጽዓ ንጹሃት ተጋሩ ኣጸቡቁ ስለ ዝርዳኣ ብናይ ጃንዳን
ሰዓብታን ተግባራት ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኣዕናዊ ስጉምቲ ኣይወሰደን፡ ክወስድ ሓሲቡ
ኣይፈልጥን፡ ብድሕሪ ሕጂውን ኣይወስድን እዩ። ምኽንያቱ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጸረ ገዛእቲ ድኣንበር ጸረ
ህዝቢ ስለ ዘይነበረን ዘይኮነን።
መንግስቲ ኤርትራ ሰለስተ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ዝጥቀም ብናተይ ኣረዳድኣ፡ ንስለስቲኡ ብዝገጥሞ ኣገባብ
መልሲ ይህብ። 1) ብሓይሊ ብረት ተሃንዲዱ ንዝመጾ ግድነት ኮይኑዎ ብብረት ይገጥሞ። 2) ብፖሎቲካዊ
መዳይ ንዝመጾ ብስነፍልጠታዊ ኣገባብ ይምልሰሎ። 2) ብዓመጽ ሕጊ ጥሒሱ ንዝመጾ ብሕጋዊ መንገዲ
ልዕልና ሕጊ ተማእዚዙ ይምክቶ። ናይዚ ሰለስተ ኣገባብ ቃልሲ ኣብነታት ኣለና። ሀ) ዓወት ብረታዊ ቃልሲ፡
ለ) ምፍሻል እገዳ፡ ሐ) ወሳነ ጉዳይ ሓንሽን ባድመን ብፍርዲ። ናይ ጃንዳ ግን በለስ ምስ እሾኹ፡ መርበረ
ምስ ምረቱ፡ ጻባ ምስ ላህመቱ ኣብ ሓደ ሒላብ (ስልጣንያ) እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከኣዩ ጃንዳ(ባንዳ) ኣብ
ዞባና ከላ ሰላም ከምዘይረከብ ንፈልጥ። ጭቁን ህዝቢ ትግራይ ካብዛ ጃንዳ ነጻ ከይኮነ ሰላም ክነብር እዩ
ኢልካ ምሕሳብ ፍጹም ጌጋ እዩ። ስለዚ ንኹሉ ብፍላይ ኢትዮጵያ ሰላም ክትረህብ፡ ህዝቢ ትግራይ ከም
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